
 
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
  
Caràcter:       Ordinari 
Data:           28/01/2016 19:30:00 
Lloc:             sala de plens 
 
 
Assisteixen 
 
Alcalde 
Francesc Bonet Nieto 

Regidors 

Jordi Orriols Vilaró 
Montserrat Torras Bajona 
Anna Montes Cabot 
Francesc Xavier Dantí Espinasa 
Esteve Aymà i Pedrola 
Vicenç Fuertes Bergua 
Ramon Vilageliu i Relats 
Angel Exojo i Lozano 
Pere Cabot i Barbany 
Alicia Moreno Rodriguez 
Abraham Requena Ruiz 
Agustí Gonzalo Alvarez 
 
Excusen la seva assistència 
Cap 
 
Secretària accidental 
Lurdes Gimeno Maspons 
Interventor accidental 
Bernat Calpe Palma 
 
 
 
 
A la Sala Pau Casals de la Biblioteca Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja,  a les 
19:30 hores del dia 28/01/2016 19:30:00, es van reunir sota la Presidència del Sr. 
Alcalde, els regidors que al marge es relacionen, assistits per la Secretària 
accidental, a l’objecte de celebrar sessió de caràcter Ordinari, en primera 
convocatòria, del ple de l'Ajuntament. 
 

Obert l’acte per la presidència, es procedeix al debat dels assumptes inclosos 
en el següent 
 
 
 
 



ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de les actes anteriors 
PLE2015/13 Extraordinari 29/10/2015 

 
PLE2015/14 Ordinari 25/11/2015 

 
PLE2015/15 Extraordinari 22/12/2015 
 

2. Informació diversa 
 

3. Donar compte de decrets i resolucions d'alcaldia 
 

4. Aprovació del conveni de cooperació interadministrativa entre l’Ajuntament de 
Santa Eulàlia de Ronçana i el Consorci per a la Defensa de la Conca del riu 
Besòs relatiu al servei de neteja de la xarxa de clavegueram 
 

5. Aprovació definitiva COMPTE GENERAL 2014 
 

6. Moció de suport a les mobilitzacions i accions contra el Pla Hidrològic de la 
Conca de l'Ebre  

 
7. Afers urgents i sobrevinguts 

 
8. Precs i preguntes 

 
 
 
 
 
 



 
 

1. Aprovació de les actes anteriors 
 
PLE2015/13 Extraordinari 29/10/2015 
 
PLE2015/14 Ordinari 25/11/2015 
 
PLE2015/15 Extraordinari 22/12/2015  
 
Les actes queden aprovades per unanimitat 
 

2. Informació diversa 
 
l’Alcalde manifesta que ha finalitzat el judici del gerent de la Vall de Tenes, en el 
que se l’ha inculpat de tots els càrrecs dels quals n’era investigat. 
 
En segon lloc, manifesta que, aquesta sala on es troben avui a la Biblioteca, serà a 
partir d’ara la nova Sala de Plens. 
 
 

3. Donar compte de decrets i resolucions d'alcaldia 
 
   L’Alcalde dóna compte dels decrets dictats entre les dates 1 de novembre  i 31 de 
desembre de 2015, que corresponen als números del 514  al 610 . 
 
 

4. Aprovació del conveni de cooperació interadministrativa entre 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i el Consorci per a la 
Defensa de la Conca del riu Besòs relatiu al servei de neteja de la 
xarxa de clavegueram    

 
Atès que l'ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana té interès en què es dugui a 
terme la gestió del manteniment de la neteja de la xarxa de sanejament del 
municipi, per tal d'aconseguir una evacuació correcta de les aigües residuals que 
asseguri el compliment de les tasques higièniques, antiinundacions i ambientals del 
sistema, un servei de qualitat per als ciutadans i la capacitat de planificar 
adequadament. 
 
Atès que el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, amb la finalitat de 
satisfer les necessitats del medi fluvial de la conca del riu Besòs, té interès en 
assolir un sanejament de les aigües residuals el més complert possible mitjançant 
pública concurrència i, entre d’altres actuacions,  a tal efecte, va crear l’ens de 
gestió , Drenatges urbans del Besòs, S.L., per a l’execució , entre d’altres de les 
tasques de la neteja de xarxes de clavegueram i col·lectors d’aigües residuals. 
 
L’Ajuntament de Sta. Eulàlia de Ronçana i el Consorci per a la Defensa de la Conca 
del Riu Besòs ja han signat anteriorment un conveni de cooperació pel 
manteniment de la xarxa de sanejament en data 1 de gener de 2011, per al 
període 2011, i que aquest es va prorrogar dues vegades per l’any 2012, per cada 
6 mesos, finalitzant la seva vigència en data 31 de desembre de 2012. Que es va 
signar un segon conveni per l’any 2013, finalitzant la seva vigència a 31 de 
desembre de 2013. Finalment un tercer conveni per l’any 2014, finalitzant la seva 
vigència a 31 de desembre de 2014 i prorrogat fins a 31 de desembre de 2015 tal i 
com es contemplava en dit conveni. 
 



En base a allò que disposen els articles 303 i següents del Reglament d'Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/95, les dues entitats 
locals acorden subscriure entre elles un conveni de cooperació interadministrativa, 
per a la prestació del servei de neteja de la xarxa de clavegueram municipal, 
designant a Drenatges Urbans del Besòs, S.L. com a mandatària per a la prestació 
del servei de neteja de la xarxa de clavegueram municipal de Santa Eulàlia de 
Ronçana.  
 
Vist l’informe del Serveis Tècnics Municipals, de la Secretaria Municipal i 
d’Intervenció,  
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de cooperació interadministrativa entre l’Ajuntament de 
Santa Eulàlia de Ronçana i el Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs 
relatiu al servei de neteja de la xarxa de clavegueram, d’acord amb el text que 
consta com a document adjunt a aquesta proposta, i amb una durada de 5 anys, a 
comptar des de l’1 de gener de 2016, i fins el 31 de desembre de 2021. 
 
 
Segon.- Facultar expressament el Sr. Alcalde per a la signatura del Conveni i per al 
desplegament dels acords que conté el conveni.  
 
Tercer.- Notificar aquest acord al Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu 
Besòs, a l’Àrea de Serveis Tècnics i a la Intervenció Municipal, així com procedir a la 
corresponent inscripció al Registre de Convenis de la Generalitat i publicar al Portal 
de Transparència Municipal la informació relativa a la signatura d’aquest conveni. 
 
Intervencions: 
 
L’Alcalde explica el conveni entre l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i el 
Consorci per la Defensa del Riu Besòs. 
 
La Secretària, llegeix els acords. 
 
El Sr. Vilageliu, manifesta abans de començar la seva intervenció que estan molt 
content de la nova ubicació de la Sala de Plens. Respecte el tema del conveni, 
manifesta que som part del Consorci per a la defensa de la Conca del Riu Besòs. És 
un conveni positiu pel poble, l’any 2012 ja es va intentar des del govern existent 
canviar el sistema de neteja i que sortosament finalment no es va fer.  L’empresa 
que realitzarà aquestes tasques de neteja és una empresa que esta participada per 
Sorea i pel Consorci, això fa que aquesta estigui a les ordres del Consorci. El que si 
que canvia del conveni són aquests 5 anys, que entenem que amb aquests 5 anys 
el mateix Consorci subvencionarà algunes de les obres que a més a més es 
realitzaran. Fem aquesta promesa de fer un conveni per un any més però amb la 
promesa de que per la seva part també rebrem ajuts. Posa en consideració a 
aquest ple, tractar aquest tema del Consorci de la Conca del riu Besòs dins aquest 
Consell Medi Ambiental que s’ha aprovat recentment. Dit tot això, votaran 
favorablement per l’aprovació d’aquest conveni. 
 
El Sr. Requena, felicita per l’elecció d’aquest espai que permet afavorir un 
aforament més ampli i estar més còmodes. Respecte al conveni, manifesta que 
votarà a favor, però que troba a faltar, la neteja a través de petites actuacions, 
només hi ha contractades 14 grans actuacions, però no de petites que s’han 
delegat a la brigada, i com sabem la brigada va molt carregada de feina degut a 



que no es possible contractar a més personal, això fa que a vegades es donin 
situacions en que la neteja duri més de dos anys, seria un bon moment, en aquest 
conveni per intentar arreglar aquest problema de les petites actuacions. 
 
Es sotmet la proposta a votació i aquesta queda aprovada per unanimitat. 
 
 

5. Aprovació definitiva COMPTE GENERAL 2014    
 
Atès que els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2014 es van 
sotmetre a informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu 
dictamen, en data 1 de desembre de 2015: 

 
“D’acord amb l’establert a l’article 58.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, la Comissió és integrada per representants de tots els grups polítics 
municipals, aplicant-se el sistema de vot ponderat. 
 
En vista de tota la documentació presentada, la Comissió Especial de 
Comptes aprova per un total de 8 vots a favor, 5 de grup municipals de 
Poble Unit, 2 del grup de Convergència i Unió i un del grup municipal 
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i una abstenció 
del grup municipal Socialista. 

DICTAMEN 
 
El Compte General de l’exercici 2014, que correspon al pressupost de la 
corporació i al seu Organisme Autònom, ha estat confeccionat d’acord amb 
el conjunt normatiu següent: 
 

- RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora d’Hisendes Locals (TRLRHL). 

- RD 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament del capítol primer 
del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de 
les Hisendes Locals en matèria de pressupostos. 

- Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la que s’aprova la 
Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local. 

- Llei 2/2003, de 28 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 

l’estructura dels Pressupostos dels ens locals. 
- LLei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’Estabilitat Pressupostària i 

Sostenibilitat Financera. 
 

El Compte General de l’exercici 2014 de l’Ajuntament i de l’Organisme 
Autònom Set Comunicació, d’acord amb el que estableix l’article 209 del 
RD 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el TRLRHL, conté la següent 
documentació: 
 

Balanç de situació 
Compte de Resultats econòmic-patrimonial 
Estat de liquidació del pressupost. 
Memòria:  
Organització 

 Gestió indirecta de serveis públics 
 Bases de presentació dels comptes 
 Normes de valoració 

Inversions destinades a l’ús general 



Immobilitzacions immaterials 
Immobilitzacions materials 
Inversions gestionades 
Patrimoni públic del sòl 
Inversions financeres 
Existències 
Tresoreria 
Fons propis 
Informació sobre l’endeutament 
Informació sobre operacions per administració de recursos per 
compte d’altres ens. 
Informació sobre les operacions no pressupostàries de tresoreria 
Ingressos i despeses 
Quadre de finançament 
Informació pressupostària 
Indicadors 
Esdeveniments posteriors al tancament 
Annex: Informes d’Intervenció 
 

D’acord amb el que disposa l’article 212 i següents del RDL 2/2004, de 5 
de març, pel que s’aprova el TRLRHL. 
 
La Comissió Especial de Comptes DICTAMINA: 
 
Primer.- INFORMAR favorablement el Compte General del municipi de 
Santa Eulàlia de Ronçana  de l’exercici 2014, integrat pels estats i 
documents comptables de l’Entitat. 
 
Segon.- MITJANÇANT l’edicte en el BOP i en el tauler d’anuncis de la 
corporació, el Compte General 2014 restarà exposat al públic durant un 
termini de 15 dies, a fi que, durant aquest temps i vuit dies més, es 
puguin presentar per escrit les reclamacions, les esmenes i les 
observacions oportunes, que seran resoltes per la pròpia Comissió 
Especial de Comptes.” 

         “ 
Atès que s’ha exposat al públic, el Compte General de la Corporació i del seu 
Organisme Autònom Set Comunicació 2014, en el Butlletí Oficial de la Província 
núm de registre 022015026707 del dia 11 de desembre de 2015 i s’ha publicat al 
taulell d’anuncis de l’Ajuntament, pel període reglamentari i no s’han formulat 
al·legacions. 
 
Atès que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del 
208 a 212  del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la llei  reguladora de les hisendes locals. 
 
En aquest sentit, proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents acords: 
 
D’acord amb el que disposa l’article 212 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, 
pel que s’aprova el TRLRHL, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents 

 
ACORDS: 
  
Primer.- Aprovar definitivament el Compte General de l’Ajuntament de Santa Eulàlia 
de Ronçana i de l’Organisme Autònom Set Comunicació corresponent a l’exercici 
2014, integrat pels següents estats bàsics i annexes: 
 



1. Estats i comptes anuals: 
 
- Balanç de situació 
- Compte de resultats econòmic-patrimonial 
- Estat de liquidació del pressupost 
- Memòria 
 
2. Annexos als estats i comptes anuals. 
 
Segon.- Retre el Compte General de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i 
l’Organisme Autònom Set Comunicació corresponent a l’exercici 2014, al Tribunal 
de Comptes i a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els 
articles 212.5 i 223 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la llei  reguladora de les hisendes locals. 
 
 
Intervencions: 
 
El Sr. Cabot, manifesta que ells no separen la feina política i la feina tècnica de 
l’Ajuntament, que ells, de la confecció del pressupost fins al seu tancament creuen 
que els pressupostos no es van plantejar bé, ja que no ajudava a Santa Eulàlia a 
tirar endavant, però que malgrat no estar-hi d’acord, no votaran en contra sinó  
que s’abstindran, ja que consideren que és una cosa passada. 
 
El Sr. Requena, manifesta que com molt bé ha dit el company Pere Cabot, aquí 
només s’està donant el vist i plau a la feina d’aquests anys, considera que sí que 
s’ha fet una bona feina per part del personal tècnic, i que ara en cap moment s’està 
aprovant els pressupostos anteriors, votarà a favor perquè considera que la feina 
de l’interventor és adequada i correcte i dona un vot de confiança a l’interventor.  
 
El Sr. Aymà, manifesta que ells votaran a favor d’aquest Compte General del 2014, 
ja que després de mirar tota la documentació sol·licitada, han vist que la tasca és 
correcte i per tant no s’hi oposaran. 
 
El Sr. Vilageliu, vol corregir un aspecte ortogràfic, manifesta que no es rendir el 
Compte si no que el correcte es retre el Compte. 
 
Es sotmet la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta, amb 5 vots a favor 
de PU, 2 de CDC, 1 de PSC, 1 ICV i 4 abstencions d’I-ERC  
 
 

6. Moció de suport a les mobilitzacions i accions contra el Pla Hidrològic 
de la Conca de l'Ebre  

 
El Consell de Ministres espanyol, el 8 de gener de 2016, va aprovar dos decrets que 
inclouen un total de 16 plans hidrològics de conca (per al període 2015-2021) entre 
els quals es troba el de l’Ebre. Aquest Pla ha tingut el rebuig de quatre de les nou 
comunitats autònomes que rega el riu Ebre (Catalunya, el País Basc, Navarra i el 
País Valencià).  
 
Durant el procés seguit per elaborar aquest Pla de Conca de l’Ebre, ni la 
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre ni el Govern espanyol han tingut en compte les 
al·legacions que diverses associacions, entitats, partits i institucions van presentar 
per denunciar l’impacte negatiu i la greu amenaça que representava el Pla, tant per 
a la sostenibilitat del tram final del riu i el delta de l’Ebre com per a les activitats 
econòmiques, agrícoles i pesqueres que s’hi desenvolupen.  
 



El 25 de juny de 2015, la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre 
aprovava amb el vot favorable de gairebé tots els membres, una proposta de cabals 
per al tram final del riu Ebre i el Delta amb tres propostes diferenciades; per a anys 
secs, normals i humits. Així, segons les conclusions dels estudis presentats, el cabal 
ecològic per a un any sec hauria de ser de 5.871 hm3/anuals; per a un any normal 
hauria de ser de 7.732 hm3/anuals i per a un any humit, de 9.907 hm3/anuals. A 
més, s’incorporava una proposta de cabal mínim d’excepcionalitat per a casos de 
sequera prolongada amb 3.518 hm3/anuals. Aquesta proposta de cabals ambientals 
que garantia la subsistència del Delta, el manteniment de l’activitat pesquera i el 
gran ecosistema del Delta, va ser presentada en forma d’al·legacions per la 
Generalitat de Catalunya perquè s’inclogués en el nou Pla hidrològic de la Conca de 
l’Ebre, però no va ser atesa. 
 
En canvi, el cabal del riu fixat per al nou Pla de Conca és de 3.100 hm3/anuals 
(sense diferenciar anys secs o humits) és a dir,  5.000 hm3/anuals menys, que els 
proposats per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre. Així que, en 
cas que s’implementi, tindrà un impacte equivalent a 2,5 transvasaments dels 
planificats pel Ministre Arias Cañete al Plan Hidrológico Nacional. Mentre que algun 
altre Pla de conca ha fixat els cabals ecològics en el cent per cent de les masses 
d'aigua, el de l'Ebre estableix únicament un vuit per cent del total de les masses de 
l'aigua.  
 
Aquest Pla fixa un repartiment del cabal del riu, que augmenta les concessions de 
nous regadius en 450.000 hectàrees quan el total del nou regadiu de tots els plans 
de l’Estat espanyol és de 700.000 hectàrees. La majoria d’aquestes hectàrees no 
tenen concessions i van lligades a 56 noves infraestructures de regulació 
(embassaments). 
 
La Plataforma en Defensa de l’Ebre, durant la tramitació del Pla de conca, va 
presentar més de 4.030 al·legacions particulars basades en requeriments que havia 
fet la Comissió Europea al Govern espanyol que no van ser acceptades. La Comissió 
va constatar que mancava molta informació als diversos plans de conca espanyols 
per adaptar-se a les normatives europees, i va requerir al Govern espanyol que ho 
modifiqués. La Comissió va adreçar preguntes molt concretes al Govern sobre el 
contingut del Pla de Conca de l’Ebre; de fet, va assenyalar 32 discrepàncies, 10 de 
les quals eren idèntiques a les de la queixa que va fer arribar la Plataforma en 
Defensa de l’Ebre.  
 
Davant l’amenaça que suposa aquest nou Pla hidrològic de conca per al futur 
socioeconòmic i mediambiental del tram final del riu Ebre, el delta de l’Ebre i els 
seus pobles, el Grup municipal d’Independents-Esquerra  proposa al Ple l’adopció 
dels següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Manifestar al Govern de l’Estat espanyol el rebuig de l’Ajuntament de 
Santa Eulàlia de Ronçana a l’aprovació definitiva del Pla Hidrològic de la Conca de 
l’Ebre que va tenir lloc en Consell de Ministres el passat 8 de gener de 2016. 
 
Segon.- Donar suport a les accions, iniciatives i mobilitzacions socials que es facin 
contra el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre. 
 
Tercer.- Donar suport a les accions que el Govern de Catalunya, els ajuntaments, 
així com altres institucions i entitats socials, presentin davant la Comissió Europea i 
altres organismes de caràcter estatal i internacional amb l’objectiu de defensar els 
cabals ecològics aprovats per la Comissió per la Sosteniblitat de les Terres de 
l’Ebre. 



 
Quart.- Demanar a la Comissió de Medi Ambient europea que vetlli per l’adequació i 
el compliment del Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre a les directives europees 
d’Aigua, Aus i Hàbitats. 
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la 
Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la 
conselleria d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del 
Parlament de Catalunya, al Govern espanyol, a la Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre i a la Plataforma en Defensa de l’Ebre. 
 
El Sr. Vilageliu, explica la moció presentada pel seu grup. 
 
Sotmesa la Moció a votació aquesta s’aprova per Unanimitat 
 

7. Afers urgents i sobrevinguts 
 
No n’hi ha 
 

8. Precs i preguntes 
 
Preguntes del PSC 
 
2) Per quin motiu, l’Ajuntament ha estat les darreres últimes tres 
setmanes de l’any tancat per les tardes?. Quin Criteri s’ha decidit per 
prendre aquesta decisió? 
 
L’alcalde respon que durant el mes de desembre coincidint amb les festes de Nadal, 
l’ajuntament  te tancat per les tardes . Aquest calendari va ser aprovat al 2014 en 
reunió paritària i que el mateix és fa durant les tardes del mes d’agost. 
 
3) Quin protocol té l’Ajuntament per detectar les bombetes de fanals 
fosos? 
 
L’alcalde respon que per detectar els fanals fosos es fa mitjançant la policia, 
Brigada, Serveis tècnics i a les informacions i/o instàncies que fan arribar molt 
veïns. 
 
4) Què  ha passat amb el fanal que hi ha tombat al camí de Caldes amb 
carrer Vallmoll. Què s’hi pensa fer? 
 
L’alcalde diu que entén que demana pel fanal del camí de caldes amb el carrer 
Anselm Clavé i li respon que algun  vehicle  va trencar el fanal en un accident però 
es desconeix qui ha sigut. Actualment s’ha retirat el fanal a l’espera de ser reposat 
per un de nou. 
 
5) En quin estat es troba la licitació del bar del camp de futbol? 
 
L’alcalde respon que la licitació que es va aprovar en l’últim ple segueix el seu curs, 
que tenim fins el dia  12 febrer per rebre els sobres de la licitació  i que de moment 
es té constància que ja hi ha uns interessats que s’han presentat  i varies persones 
que s’han informat. 
 
6) Quina previsió tenen per a l’aprovació dels pressupostos municipal? 
 
L’alcalde respon que en principi els voldríem portar a aprovació el mes de març, 
però que tot depèn de l’entesa i la predisposició dels partits locals . 



 
7) Quin sistema té l’Ajuntament per detectar contenidors de recollida en 
mal estat? Què i com es detecten? Cada Quan es detecten? 
 
L’empresa de recollida cada dia passa un llistat de recollides i conjuntament amb 
aquestes dades també  ens adjunten una relació d’incidències  que detecten com 
pot ser contenidors trencats, bruts o  escombraries  al voltant  de la zona de 
contenidors . També com el primer cas rebem les aportacions de veïns i del serveis  
tècnics, i per part de la Tècnica de Medi Ambient es fan rutes d’inspecció. 
 
8) Per quin motiu, encara no s’ha acomplerts amb el que exposaven les 
mocions que es van aprovar en el darrer ple municipal, en referència a la 
publicitat d’aquestes mocions? 
 
Es respon que ja s’ha fet, però que per un cúmul de circumstàncies varies no es va 
poder fer abans.  
Intentarem que en properes ocasions no es produeixi aquest retard . 
 
9) Sobre l’estat del col·lector de la Primavera 
 
L’alcalde respon que setmanalment es fan neteges al torrent de les tres pedres, i 
que està pendent de fer l’obra que val uns 300.000 euros, que tenen previst com a 
inversió segurament per l’exercici 2017. 
 
10) Robatoris als barris i quines mesures s’han pres 
 
L’alcalde respon que és un tema molt preocupant, que per part de la Policia duplica 
els esforços, s’han fet reunions amb els mossos i es fa pressió policial amb més 
controls a les urbanitzacions.  
 
El regidor Abraham Requena, demana que s’informi i es difongui les actuacions de 
la policia a les Associacions de Veïns, per tranquil·litzar al veïns i que n’estiguin al 
cas.  
 
L’alcalde creu que donar massa informació podria provocar psicosis i és millor no 
espantar, i que la policia amb el suport dels mossos actuen de manera coordinada  
per garantir la seguretat dels veïns.   
 
11) Sobre la notícia a Canal set del Circuit de Moto Cros 
 
L’Alcalde contesta que la notícia que va fer pública Canal Set el 28 de desembre, va 
ser una innocentada. 
 
 
Preguntes d’I-ERC 
 
1)Sobre l’escut municipal 
Hem vist que l’Ajuntament ja utilitza la versió de l’escut aprovada pel ple 
municipal. Per tant voldríem saber si ja s’ha rebut una resposta 
satisfactòria i definitiva de la Generalitat. 
Si és així, quines mesures es prendran per unificar la utilització de l’escut 
municipal? 
 
L’alcalde respon que ja tenim la resposta d’un tècnic en heràldica  que reafirma el 
que es va aprovar per ple. Què la creu de Santa Eulàlia es en forma d’aspa amb dos 
angles aguts i dos obtús . 



Que ara conforme anem gastant el material existent s’anirà integrant en tots els 
documents  i actes què faci l’ajuntament . 
 
2)Sobre l’edifici de l’Escola Bressol la Font del Rieral 
Com estan les negociacions amb les asseguradores 
Quines són les ofertes de les asseguradores per la seva reparació 
Amb aquestes ofertes quin dèficit es preveu que hi hagi (després de la 
reparació) 
Quin és el calendari previst de les actuacions. Quan es preveu iniciar les 
obres de reparació. 
Quin ús prioritari es preveu donar-li a l’escola.  
 
L’Alcalde respon que s’està treballant en el tema Escola Bressol que ja es disposa  
d’ un pressupost i s’està a l’espera d’un segon, per començar a negociar . 
Que no hi ha calendari d’actuació, ja que aquest el marcarà el mateix procediment 
o negociacions que es portin a terme . 
L’ús que se’n donarà a l’edifici s’haurà de consensuar entre tots però primer  es 
repararà l’edifici i de l’ús se’n parlarà més endavant. 
 
El regidor Àngel Exojo demana les ofertes de les asseguradores, i diu que sabent 
que hem de fer nosaltres les obres s’hauria d’arribar a un acord amb 
l’asseguradora, però que li sembla que l’ajuntament no acaba de concretar. També 
que cal fer una memòria d’actuacions, que el temps va passant i que s’ha de fer 
alguna cosa al respecte. 
 
L’alcalde diu que el consell de l’advocat és que de moment no es faci res fins que 
s’arribi a un acord, i que quan es disposi de  més informació convocarà a tots els 
regidors a una reunió informativa. 
 
 
3)Sobre el pagament dels impostos a la Hisenda Catalana: 
Després de l’aprovació en Ple de la Moció de suport a la Resolució 1/IX del 
Parlament de Catalunya del passat 9 de novembre pensem que ara és més 
important i més urgent que mai que el nostre ajuntament, després de 
gairebé dos anys d’haver-ho aprovat en Ple, faci el pagament de les seves 
obligacions tributàries a la Hisenda Catalana. 
Volem saber si els membres del govern sou o no sou d’aquest parer i, si és 
així, quan es complirà aquest acord del ple municipal.  
 
L’alcalde respon que s’estan fent consultes al respecte, i que la voluntat és de fer-
ho, però fins que no sigui segur, i en base a una resposta, és farà o no.  
 
El regidor Esteve Aymà, diu que l’art. 64 de la Llei General Tributària ho permet 
perfectament i sense cap mena de problema. 
 
La regidora Montse Torras manifesta que efectivament el que diu el regidor és 
correcte, però ara per ara hi ha dificultats per fer-ho i no voldrien caure en  errors, 
de totes maneres s’hi està treballant. 
 
El regidor Esteve Aymà diu que li consta que pot ser dificultós, però creu que s’ha 
de fer. 
 
El regidor Pere Cabot diu que sí és legal i hi ha un acord de ple, convé que es faci, i 
que si hi ha voluntat de fer-ho, cal posar un termini. 
 
L’alcalde diu que amb garanties, un protocol clar i ordenat sí que es farà. 
 



4) Sobre la reinstauració el Bus Municipal. 
 
L’alcalde contesta que s’està elaborant una estadística sobre els problemes de 
mobilitat en el municipi, i poder començar a treballar per muntar una possible ruta 
del bus el més aviat possible que faciliti la mobilitat dels veïns. També que s’ha 
parlat amb l’AMTU per mirar d’aconseguir ajudes, tot i que és molt difícil 
aconseguir-ne.  
El regidor Ramon Vilageliu, diu que el servei de bus és un servei bàsic i que es posa 
a disposició de l’Ajuntament per col·laborar en el calgui, així com també demana 
que se’ls tingui en compte en tot el procés. 
 
5) Recollida d’escombraries, durant les festes de Nadal i Reis els 
contenidors estaven molt plens caldria reforçar el servei. 
 
L’alcalde diu que va ser degut a una avaria  del camió d’escombraries durant la 
setmana de reis. 
 
6) Potenciar el comerç a la Sagrera. 
S’ha traslladat el mercat de 2ª mà 
Els Reis com era tradició no van passar per la Sagrera, els comerciants 
estan preocupats, demana que es farà per potenciar La Sagrera. 
 
L’alcalde respon que efectivament a la plaça de l’Ajuntament no hi ha activitat, que 
és una pena però que és de mal solucionar, i pel que fa al mercat de 2ª mà, s’ha 
traslladat al Rieral, per decisió de la comissió del mercat, per tal d’activar el dels 
dissabtes, que també va de baixa. 
 
La regidora Anna Montes, pel que fa al canvi de ruta de la cavalcada de reis, diu 
que les famílies es queixaven que la ruta era molt llarga. Que l’inici de la rua de 
Carnestoltes sortirà de la plaça de l’Ajuntament, i que sí que es té en compte el 
problema de la Sagrera, i que es farà rotació de les festes per equilibra-ho. 
 
El regidor Jordi Orriols comenta pel que fa al mercat de 2ª mà, que els paradistes 
demanaven activitats extres i la fusió dels dos mercats, per tal d’atreure a més 
gent. 
 
El regidor Pere Cabot demana que es tingui en compte la preocupació de la gent de 
la Sagrera i tinguin més informació.   
 
I a les nou i deu minuts del vespre, es dóna per finalitzada la sessió i s’estén 
aquesta acta, i jo, la secretària accidental, ho certifico, amb el vist-i-plau de 
l’Alcalde. 
 

 
L’Alcalde     Lurdes Gimeno Maspons  

 
 

Francesc Bonet Nieto 
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